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Τα θεμελιώδη της Ενέργειας:  

Πηγές, προϊόντα, αγορές, δρώντες και κανόνες 
 

Πρόκειται για εισαγωγικό μάθημα, που σκοπό έχει να παρουσιάσει τα θεμελιώδη 

συστατικά στοιχεία του κλάδου. Σ’ ένα πρώτο μέρος, αναλύονται οι πηγές (resources) 

και τα προϊόντα (products), γύρω από τα οποία αναπτύσσονται οι βιομηχανίες 

(industries) και οι αγορές (markets). Σ’ ένα δεύτερο μέρος, αναλύονται οι βασικοί 

δρώντες του ενεργειακού κλάδου, που είναι κρατικοί και ιδιωτικοί: οι πρώτοι 

ρυθμίζουν και οι δεύτεροι επιχειρούν. Οι πρώτοι διακρίνονται σε διεθνείς και 

εθνικούς (διεθνείς οργανισμούς και εθνικές ρυθμιστικές αρχές) και οι δεύτεροι στις 

εθνικές και τις πολυεθνικές εταιρίες. Μεταξύ των δυο βρίσκονται οι κρατικές εταιρίες 

που ασκούν εκτός από παραγωγική/εμπορική δραστηριότητα και ρυθμιστική 

αρμοδιότητα. Σ’ ένα τρίτο μέρος, θα αναπτυχθεί το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο της 

ενέργειας σε διεθνές, ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, με έμφαση στη διαδικασία 

απελευθέρωσης και ολοκλήρωσης των αγορών ενέργειας στην Ε.Ε. και την Ευρύτερη 

Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσονται αφενός οι κανόνες εκείνοι και οι θεσμοί 

που αποσκοπούν στη διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού στον ενεργειακό 

τομέα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αφετέρου οι μηχανισμοί και τα εργαλεία 

ενοποίησης του ενεργειακού θεσμικού πλαισίου και εναρμόνισης των όρων και των 

συνθηκών άσκησης των ενεργειακών δραστηριοτήτων και λειτουργίας των 

ενεργειακών εταιριών, βιομηχανιών και αγορών όχι μόνο σε ενωσιακό επίπεδο, αλλά 

και στην ευρύτερη Ευρώπη, που περιλαμβάνει τα παραμεθόρια κράτη της Ε.Ε. με τα 

κράτη που γειτνιάζουν με την Ευρώπη και που είναι είτε κράτη διέλευσης 

ενεργειακών πόρων που τροφοδοτούν την Ε.Ε., είτε κράτη παραγωγής ενέργειας που 

τροφοδοτεί την Ε.Ε. 

 

Ενεργειακές Υποδομές: 

Σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία, ασφάλεια και συντήρηση 

ενεργειακών υποδομών 
 

Το μάθημα αυτό αφορά στην κατασκευή ενεργειακών υποδομών, που καλύπτει τις 

τεχνικές φάσεις του σχεδιασμού, της κατασκευής, της λειτουργίας, της ασφάλειας και 

της συντήρησης. Μελετά το τεχνικό αντικείμενο και τους συμβαλλομένους κάθε 

φάσης υλοποίησης μιας ενεργειακής υποδομής (owner, project manager, construction 

manager, designer, contractor, subcontractor, supplier, κ.ο.κ.). Μελετά ακόμη τις 

συμβάσεις υλοποίησης κάθε φάσης (design contract, project management agreement, 

construction contract, κλπ.), με έμφαση στη σύμβαση παραχώρησης της μελέτης, 

χρηματοδότησης, κατασκευής και εκμετάλλευσης ενός ενεργειακού έργου 

(concession agreement).  

 

Αδειοδότηση έργων και δημόσιες συμβάσεις στον ενεργειακό τομέα 
 

Οι δημόσιες αρχές αδειοδοτούν τις ενεργειακές δραστηριότητες των ιδιωτών και το 

δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή οι δημόσιες επιχειρήσεις αναθέτουν την 

προμήθεια αγαθών, την εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών. Το μάθημα αυτό 

μελετά κατ’ αρχήν τo θεσμικό πλαίσιο των αδειοδοτήσεων στον ενεργειακό τομέα 

(όργανα, προϋποθέσεις και διαδικασίες). Στη συνέχεια, τα όργανα, τους κανόνες και 

τις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, έργων και 

υπηρεσιών στον ενεργειακό τομέα. Ακολούθως, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τη 



 

δομή και το περιεχόμενο των βασικών συμβάσεων προμηθειών (procurement of 

goods), έργων (works contracts) και υπηρεσιών (services contracts) στον ενεργειακό 

τομέα. Τέλος, μελετά και το ιδιαίτερα διαδεδομένο διεθνώς φαινόμενο της διαφθοράς 

δημοσίων αξιωματούχων για την ανάθεση ή την εκτέλεση ενός έργου ή μιας 

σύμβασης στον ενεργειακό τομέα. 

 

Μεταφορά Ενεργειακών Πόρων  

Διακρατικά Ενεργειακά Δίκτυα 
 

Το μάθημα αυτό αφορά στις λεγόμενες δραστηριότητες «downstream» στον τομέα 

των υδρογονανθράκων. Η μεταφορά καλύπτει την χερσαία μεταφορά, τη μεταφορά 

με αγωγούς και τη θαλάσσια μεταφορά. Εξετάζει τα διακρατικά ενεργειακά δίκτυα 

και στο πλαίσιο αυτό δίνει έμφαση στην Ευρωπαϊκή Πολιτική διευρωπαϊκών 

δικτύων. Πέραν των δικτύων πετρελαίου και φυσικού αερίου, το μάθημα αυτό 

εξετάζει και τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής, μεσαίας ή χαμηλής 

τάσης, καθώς και τη διασύνδεσή τους όταν πρόκειται για διακρατικά δίκτυα.  

 

Ενέργεια και Περιβάλλον:  

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων, 

Περιβαλλοντική Ευθύνη, Ενεργειακή Αποτελεσματικότητα και 

Κλιματική Αλλαγή 
 

Το περιεχόμενο του μαθήματος αυτού είναι τριπλό: σ’ ένα πρώτο μέρος εξετάζεται η 

περιβαλλοντική διάσταση των ενεργειακών έργων στη φάση της αδειοδότησής τους 

(ΜΠΕ). Σ’ ένα δεύτερο μέρος, τα θέματα της περιβαλλοντικής ευθύνης. Και σ’ ένα 

τρίτο, την ενεργειακή αποτελεσματικότητα (π.χ. ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων) σε 

συνδυασμό με το φλέγον ζήτημα των κλιματικών αλλαγών (εμπόριο ρύπων κ.ο.κ.). 

 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
 

Το μάθημα αυτό ασχολείται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ραγδαία 

αναπτυσσόμενη αγορά τους, τις ιδιαιτερότητές της και την ειδικότερη ρύθμισή τους 

σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναλύονται κατ’ αρχήν οι πηγές ενέργειας που 

χαρακτηρίζονται ως ανανεώσιμες και μελετώνται οι ειδικότερες τεχνικές της 

παραγωγής, εμπορίας, μεταφοράς και διανομής τους. Σε νομικό επίπεδο, μελετώνται 

τόσο το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο από το οποίο διέπονται, όσο και οι ειδικότερες 

ρυθμίσεις ΑΠΕ για την αιολική ενέργεια, τους υβριδικούς σταθμούς, τους 

υδροηλεκτρικούς σταθμούς, τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, τους ηλιοθερμικούς 

σταθμούς, την γεωθερμία, την βιομάζα και τα βιοκαύσιμα, καθώς και την 

συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). 

 

Επενδύσεις στην Ενέργεια: 

Αξιολόγηση επενδύσεων, Χρηματοδότηση έργων, Ξένες Επενδύσεις 

και Επίλυση διαφορών 
 

Το μάθημα αυτό ξεκινά με την εκμάθηση της ανάγνωσης ενός επιχειρησιακού 

σχεδίου (business plan) για την μελέτη, κατασκευή και λειτουργία ενός ενεργειακού 

έργου υποδομής. Στη συνέχεια, εξετάζει τις πηγές χρηματοδότησης της υλοποίησης 



 

ενός τέτοιου έργου (corporate & project financing). Στο πλαίσιο αυτό, δίνει έμφαση 

στις ξένες επενδύσεις και ειδικότερα στο εθνικό και διεθνές θεσμικό πλαίσιο 

προώθησης και προστασίας των ξένων άμεσων επενδύσεων (FDI). Το μάθημα 

ολοκληρώνεται με την διδασκαλία της θεωρίας και της πρακτικής της διεθνούς 

επενδυτικής διαιτησίας. 

 

To Εμπόριο της Ενέργειας: 

δημόσια ρύθμιση, εμπορικές συναλλαγές, χρηματοδότηση του 

εμπορίου και χρηματιστήρια προϊόντων 
 
Το μάθημα αυτό στη νομική του διάσταση αναλύει κατ’ αρχήν το ρυθμιστικό πλαίσιο 

του εμπορίου της ενέργειας σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο (GATT/WTO, 

Energy Charter Treaty). Σ’ ένα δεύτερο μέρος, ασχολείται με τις εμπορικές 

συναλλαγές και τις συμβάσεις αγοραπωλησίας ενέργειας και ενεργειακών προϊόντων. 

Σ’ ένα τρίτο μέρος, εξετάζει τις πηγές χρηματοδότησης του εμπορίου της ενέργειας 

(trade finance) και τις αντίστοιχες χρηματοδοτικές συμβάσεις. Και σ’ ένα τέταρτο 

μέρος, μελετά τη δομή και λειτουργία των χρηματιστηρίων εμπορευμάτων με έμφαση 

στα ενεργειακά χρηματιστηριακά προϊόντα (commodities markets). 

 

Υδρογονάνθρακες: 

Έρευνα, Εξόρυξη και Παραγωγή Υδρογονανθράκων 
 

Το μάθημα αυτό καλύπτει τις λεγόμενες δραστηριότητες «upstream» στον τομέα των 

υδρογονανθράκων. Αναλύει όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής πετρελαίου 

και φυσικού αερίου, περιγράφει τις μεθόδους εκμετάλλευσής τους, εξετάζει τις 

εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την ανάθεση των συμβάσεων και αναλύει τις 

ειδικότερες συμβάσεις που συνάπτονται με την ενεργειακή βιομηχανία με 

αντικείμενο την έρευνα, την εξόρυξη και την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού 

αερίου (Lease Agreements και Production Sharing Agreements).  

 

Πετρέλαιο και Πετρελαιοειδή: 

Διύλιση και Διανομή Πετρελαιοειδών – Ασφάλεια της Ενεργειακής 

Τροφοδοσίας 
 

Το μάθημα αυτό έχει τρία σκέλη που αναπτύσσονται με άξονα το πετρέλαιο και την 

σε μεγάλο βαθμό ακόμη εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από αυτό, λίγο πριν τη 

μετάβασή της στη μετά πετρέλαιο εποχή, καθώς τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου 

εξαντλούνται: 

 

 Εξετάζεται κατ’ αρχήν μια ειδική ενεργειακή αγορά, αυτή της παραγωγής και 

εμπορίας των πετρελαιοειδών, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό και 

διεθνές πλαίσιο. Μελετάται ειδικότερα η διάρθρωση, οργάνωση και 

λειτουργία της αγοράς των πετρελαιοειδών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

 

 Στη συνέχεια, αναλύονται οι τεχνικές, οι κανόνες και οι διαδικασίες της 

δημιουργίας αποθεμάτων πετρελαίου για την αντιμετώπιση κρίσεων (βλ. σε 

εθνικό επίπεδο, το Π.Δ. «Σύσταση της Α.Ε. «Ελληνικός Κεντρικός Φορέας 

Διατήρησης Αποθεμάτων» και σχέδιο τροποποίησης του ν. 4123/2013 



 

«Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή και 

προϊόντων πετρελαίου (εναρμόνιση προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)».)  

 

 Τέλος, δίνεται έμφαση στη λεγόμενη διαφοροποίηση της ενεργειακής 

τροφοδοσίας (diversification of energy supply), που χαρακτηρίζει την 

ενεργειακή πολιτική κάθε χώρας κατανάλωσης ενέργειας και αποσκοπεί στη 

μείωση της εξάρτησης μιας οικονομίας από μία μόνο πηγή ή από ένα μόνον 

πάροχο. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται, μαζί με τα τεχνικά ζητήματα της 

χάραξης των οδεύσεων των αγωγών και της διαμόρφωσης του κατάλληλου 

μείγματος των πηγών ενέργειας με τις οποίες (πρέπει να) τροφοδοτείται μια 

χώρα όπως η δική μας, θέματα διεθνούς πολιτικής και διεθνών σχέσεων, όπως 

και των σχετικών διεθνών συγκρούσεων. Το σκέλος αυτό του μαθήματος 

διακρίνει τα διαφορετικά συμφέροντα στη διεθνή σκηνή των τριών 

κατηγοριών χωρών: των χωρών παραγωγών ενέργειας (energy producing 

countries), των χωρών κατανάλωσης ενέργειας (energy consuming countries) 

και των χωρών διαμετακόμισης ενέργειας (transit countries). 

 

H αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας 
 

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού, εξετάζονται οι ειδικότεροι θεσμοί και κανόνες 

που διέπουν την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας τόσο σε ενωσιακό, όσο και σε 

εθνικό επίπεδο. Σε ενωσιακό επίπεδο, μελετάται η διαδικασία ολοκλήρωσης της 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε. Σε εθνικό επίπεδο, και υπό το φως του 

ενωσιακού δικαίου, εξετάζεται ο ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και των 

εταιριών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εμπορία, μεταφορά, διανομή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Αντικείμενο μελέτης αποτελούν ακόμη οι σχέσεις μεταξύ των 

εταιριών που εμπλέκονται στην κάθετη αλυσίδα των δραστηριοτήτων που έχουν ως 

αντικείμενο την παραγωγή και εκμετάλλευση της ενέργειας αυτής, αφενός, καθώς οι 

σχέσεις των εταιριών διανομής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας με τον τελικό 

καταναλωτή (βιομηχανία και νοικοκυριά), αφετέρου. Σε διασυνοριακό επίπεδο, 

έμφαση δίνεται στα διακρατικά δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στην 

συμβατότητα και διασύνδεση των δικτύων δύο ή περισσοτέρων χωρών.  

 

Η αγορά του φυσικού αερίου 
 

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού, εξετάζονται οι ειδικότεροι θεσμοί και κανόνες 

που διέπουν την αγορά του φυσικού αερίου τόσο σε ενωσιακό, όσο και σε εθνικό 

επίπεδο. Σε ενωσιακό επίπεδο, μελετάται η διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς 

φυσικού αερίου στην Ε.Ε. Σε εθνικό επίπεδο, και υπό το φως του ενωσιακού δικαίου, 

εξετάζεται ο ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και των εταιριών που 

δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εμπορία, μεταφορά, διανομή φυσικού αερίου 

ενέργειας. Αντικείμενο μελέτης αποτελούν ακόμη οι σχέσεις μεταξύ των εταιριών 

που παρεμβαίνουν στην κάθετη αλυσίδα των δραστηριοτήτων που έχουν ως 

αντικείμενο την παραγωγή και εκμετάλλευση αυτής της πηγής ενέργειας, αφενός, 

καθώς οι σχέσεις των εταιριών διανομής και εμπορίας φυσικού αερίου με τον τελικό 

καταναλωτή (βιομηχανία και νοικοκυριά), αφετέρου. Σε διασυνοριακό επίπεδο, 

έμφαση δίνεται στα διακρατικά δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου.  

 


